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Bladluis 
 

Nieuwsbrief van de KNNV Alkmaar - Den Helder 

 
twaalfde jaargang, nummer 4, december 2022 

 
------------------------------------------------------------------- 
 

Een nieuw jaar! 
We staan weer aan het begin van een nieuw jaar! Altijd vol belofte 
zo’n nieuw begin. Wat gaan we in het nieuwe jaar weer vinden en 
ontdekken? Spoelen er weer zeepaardjes of walrussen aan, of 
misschien iets heel anders? Worden er nieuwe planten, mossen, of 
nachtvlinders gevonden voor onze omgeving? Wordt het weer een 
bijzonder paddenstoelenseizoen? 
 
Het bestuur wenst u het allerbeste toe voor 2023. We kijken er naar 
uit om weer veel op pad te gaan in het nieuwe jaar! Gaat u met ons 
mee? 

 
Strandexcursie Bergen aan Zee 
Op zondag 8 januari is er een strandexcursie op het strand van Bergen aan Zee. Lekker even uitwaaien en op zoek 
naar bijzondere schelpen en andere zaken die de zee op het strand heeft gebracht. Start om 11.00 uur op de 
strandopgang bij het Zeeaquarium. Informatie bij Wilbert Kerkhof - kerkhof01@hetnet.nl 

 
 
 
 
 
 
  

 

Coördinator Woensdaggroep 
Begin november meldde Marian van der Laan ons: “Zo langzamerhand 
vind ik het tijd worden om te zoeken naar een nieuwe coördinator voor 
de Woensdaggroep. Ik ben er al heel lang bij betrokken, ik heb er altijd 
plezier aan beleefd.” We willen Marian enorm bedanken voor al die 
jaren dat ze de activiteiten van de Woensdaggroep organiseerde. Mede 
dankzij de inzet van Marian is de Woensdaggroep één van onze 
'succesnummers' binnen de KNNV. Marianne Knip neemt het 
coördinatorschap van haar over en zal, samen met andere leden van de 
Woensdaggroep, het programma organiseren. 

foto: Loes de Geus 

mailto:kerkhof01@hetnet.nl
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Lezing in Alkmaar, door Ger Molenaar: Op stap binnen de grenzen van Nederland 
Woensdag 18 januari om 20.00 uur, Wijkcentrum Overdie, van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar 
N.B.: Deze lezing stond oorspronkelijk gepland voor 25 januari, maar is dus een week vervroegd. 
 

In coronatijd waren we aan Nederland gebonden, verre reizen waren niet mogelijk en waren we 
aangewezen op ons eigen kikkerlandje. Over het algemeen was het lekker rustig overal, een 
goede reden om Nederland in al zijn facetten eens beter te ontdekken. In onze eigen omgeving 
zijn we ook gezegend met mooie natuurterreinen, maar Nederland biedt natuurlijk veel meer. 
Dus de tent uit het stof gehaald en vele weekenden met mijn meissie er op uit.  
 

We trokken naar het Oldambt in Groningen met zijn Grauwe kieken en 
prachtige boerderijen, die mij als agrarisch museum directeur natuurlijk zeer 
aanspraken. Daar niet ver vandaan beland je in de Onlanden en Zuidlaren met 
een grote rijkdom aan vogels, bevers en nog veel meer. Niet onvermeld mag 
blijven dat daar nog een zeer relaxt volkje woont. Verder zuidwaarts bezochten 
we meerdere natuurgebieden zoals de Weerribben, Dwingelderveld, 
Fochteloërveen, Diependal en de Drentse Aa.  
 
Na de verkenning van het noorden staken we door naar het zuiden en zonder 
al te lange reistijden kwamen we in Limburg terecht waar het met de vele leuke 
orchideeën, reptielen en niet te vergeten de vogels, goed vertoeven was. En 
waar je s ’avonds onder het mom van een Maastrichts biertje, tot de conclusie 
komt dat Nederland nog zo slecht niet is. Toen we dan ook nog op de terugweg 
door Brabant boomkikkers, vliegende herten en inktviszwammen zagen, 
kwamen we tot de slotsom dat ons landje kan wedijveren met het buitenland. 
 
Ger Molenaar was jarenlang werkzaam als inspecteur bij de keuringsdienst van de bollenteelt; thans parttime 
museumdirecteur en al zijn leven lang een bevlogen natuurliefhebber.  
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RAVON-balans 
Begin december verscheen de derde editie van de RAVON-balans, het 
jaaroverzicht dat laat zien hoe het gaat met de reptielen, amfibieën en vissen 
van Nederland. Je leest er over trends en komt te weten welke soorten het 
goed doen - of juist achteruitgaan. Het is duidelijk dat veel soorten het nog 
altijd moeilijk hebben, maar er zijn gelukkig ook winnaars en lichtpuntjes. 

 
De RAVON-balans is te vinden op de 
website van Ravon: 
https://www.ravon.nl/Actueel/Nieuws 
  

In de RAVON-balans een artikel over de afname van het aantal padden: 
 
Gaat de bruine kikker de gewone pad achterna? 
Al een aantal jaar laat de Padden.nu-trend van de gewone pad een afname zien, zo ook 
dit jaar. Hieraan is in de vorige edities van de RAVON-balans reeds aandacht besteed. 
De Padden.nu trend van de bruine kikker was tot vorig jaar echter nog stabiel, al 
werden er afgelopen jaren al wel duidelijk minder bruine kikkers overgezet. Sinds dit 
jaar is dit ook zichtbaar in de trend, die nu beoordeeld wordt als matige afname. Net 
als de gewone pad is de bruine kikker een algemeen voorkomende amfibie, waarvan 
niet direct te verwachten is dat deze het moeilijk heeft. Het is daarom een zorgelijk 
signaal dat deze weinig kritische soorten afnemen.  
 
Oorzaken van de afname zijn onduidelijk maar zullen voor beide soorten waarschijnlijk 
liggen in een combinatie van factoren, zoals de intensivering van de landbouw, verlies 
aan habitat en versnippering van leefgebieden, klimaatverandering/verdroging, 
effecten van invasieve exoten en afname van insecten die als belangrijke voedselbron 
dienen.  
 
De trends zijn berekend met data van Padden.nu, een RAVON-platform voor en door 
paddenwerkgroepen. Elk voorjaar zetten honderden vrijwilligers, georganiseerd in 
paddenwerkgroepen, duizenden amfibieën veilig de weg over. Daarmee worden veel 
verkeersslachtoffers voorkomen en bovendien, via media-aandacht en excursies, veel 
mensen geïnformeerd. Daarnaast geven sinds 2008 veel groepen hun overgezette 
aantallen door, ten behoeve van analyses en rapportages. 

https://www.ravon.nl/Actueel/Nieuws
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Lezing in Den Helder over rode regenwormen, door Jeroen Onrust 
 
Deze lezing vindt plaats in bezoekerscentrum “De Helderse Vallei”.  
Adres: De Helderse Vallei 9-11, 1783 DA Den Helder. 
Datum: zaterdag 28 januari 2023, aanvang 13:30 uur. 
Coördinator: Tineke Broersen cabroersen@gmail.com 
 
Rode regenwormen: sleutelspelers van ons boerenland 
 
In agrarische graslanden spelen regenwormen een belangrijke rol in de bodemvruchtbaarheid en in de 
voedselvoorziening van allerlei dieren waaronder de bedreigde weidevogels. In tegenstelling tot andere soorten 
van het boerenland, lijkt het met regenwormen niet slecht te gaan. De Nederlandse agrarische graslanden 
herbergen namelijk de hoogste dichtheden aan regenwormen van Europa. In deze lezing vertelt Jeroen over zijn 
onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen waarin hij dieper in de wereld van regenwormen is gedoken om te 
begrijpen hoe het eigenlijk met ze gaat en hoe het graslandbeheer van melkveehouders de regenwormen in de 
grond en de toegang van weidevogels tot die wormen beïnvloedt. Hij laat zien dat door naar verschillende soorten 
regenwormen en hun gedrag te kijken regenwormen het wel degelijk moeilijk hebben in het huidige boerenland 
en dat dit gevolgen heeft voor het hele voedselweb en uiteindelijk dus ook voor de boer.  
 
Jeroen Onrust (Emmen, 1989) is afgestudeerd als dierecoloog aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2017 
verdedigde hij met succes zijn proefschrift ‘Earth, Worms & Birds’ waarin hij keek naar de belangrijke rol van 
regenwormen voor zichtjagende weidevogels en de effecten van de landbouw daarop. Sinds 2020 werkt hij als 
postdoctoraal onderzoeker aan de RUG in het nieuwe centrum voor interdisciplinair onderzoek ‘BirdEyes’ in 
Leeuwarden waarin met een heel team aan onderzoekers het hele voedselweb van de Grutto in kaart wordt 
gebracht. 

  

mailto:cabroersen@gmail.com
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Online lezingen 
FLORON heeft dit jaar een online winterprogramma. Het voorjaar laat nog even op zich wachten. Om de lange 
winteravonden door te komen organiseert FLORON maandelijks een leuke digitale lezing of quiz. Je kan jezelf 
voor deze activiteiten opgeven op de website van FLORON: https://www.floron.nl/actueel-en-
nieuwsbrief/nieuw-online-winterprogramma. Een dag voor aanvang van de lezing ontvang je een email met de 
toegangslink. We plaatsen de links ook in de activiteitenagenda op de FLORON-website. 
 
Programma: 
18 januari - De grote 'staketsel' quiz - Stef van Walsum 
 
1 februari - Lezing: Tandjes en Tuitjes, wegwijs in de Duizendknoopfamilie - Willemien Troelstra 
 
15 februari - Lezing: Ode aan de Flora van Deventer - Gerrit Hendriksen 
 
15 maart - Lezing: Inleiding in de Plantensociologie - Joop Schaminée 
 
12 april - De voorjaarsplantenquiz - Hanneke Waller 
 
Elke activiteit vind plaats op woensdagavonden van 19:30 tot 20:30 
 
 

Florondag terugkijken 
Verder zijn alle lezingen van de afgelopen FLORON-dag terug te kijken op het youtube kanaal van FLORON: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjGSY_U4x1AoawpNTjIBhC9mZVj7-gIZX 
 
Hier is onder andere de lezing over woladventieven langs de Maas, van Sipke Gonggrijp terug te zien. Maar ook 
een lezing over de bijzondere vondsten van het afgelopen jaar en een interessante lezing over de aanpassingen 
van paardenbloemen in de stad.  
 
  
 

  

paarse morgenster 

https://www.floron.nl/actueel-en-nieuwsbrief/nieuw-online-winterprogramma
https://www.floron.nl/actueel-en-nieuwsbrief/nieuw-online-winterprogramma
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjGSY_U4x1AoawpNTjIBhC9mZVj7-gIZX
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Veelpoot 
Bij de Landelijke Insectenwerkgroep (LIW) van de KNNV is het blad Veelpoot, jaargang 33 nr 2 uitgekomen. 
Veelpoot is het blad voor de leden van de LIW. Belangstellenden die zich in insecten willen verdiepen worden 
uitgenodigd een kennismakingsnummer aan te vragen via liw@knnv.nl. 
 
Enkele artikelen zijn 
- De aankondiging voor het kamp in 2023 naar Well in Limburg. Een 
korte terugblik op het weekeinde Ellertshaar in Drenthe (2022). 
- Een Spinnendoder die metselspecie steelt van de Rosse metselbij. 
- Een indrukwekkend stuk van Aart Noordam over de Getijgerde 
lijmspuiter (Scytodes thoracica) en zijn en zijn relaties met het 
Papiervisje en de Grote trilspin (Pholcus phalangioides). Onder de ruim 
600 Nederlandse spinnensoorten staat de Getijgerde lijmspuiter 
volledig apart. Hij maakt geen web, jaagt ook niet zoals wolfspinnen of 
springpinnen. Het is onze enige spin die prooien van een korte afstand 
bespuit met giftige lijm. Het is een zuidelijke soort, die het bij ons 
alleen in en rond huizen uithoudt. 
- Guus Dekkers beantwoordt de vraag Waarom zoeken wij tevergeefs 
naar kaasjeskruiddikkopjes in West-Brabant? 
En dan nog artikelen van de Heelblaadjespalpmot en de 
stokroossnuitkevers  
Met deze artikelen laat de LIW de veelzijdigheid van insectenwereld 
en de activiteiten van de LIW zien.  
 
Wat is en doet de LIW (KNNV)? 
De Landelijke Insectenwerkgroep (LIW) van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging stelt zich 
de volgende doelen: 
1. Het bevorderen van de studie van insecten en andere geleedpotigen. 
(determinatie, biotooponderzoek, gedragsstudie en beheersmaatregelen) 
2. Het uitwisselen van activiteiten op lokaal en regionaal gebied. 
3. Het organiseren van bijeenkomsten, weekeinden en eventueel kampen 
4. Het bevorderen dat specialisten niet-specialisten helpen en begeleiden in 
hun studie.  
Het lidmaatschap van de LIW staat open voor alle KNNV-leden die geïnteresseerd zijn in 
het doen en laten van geleedpotigen.  

getijgerde lijmspuiter 

gele kommazweefvlieg zwartpootsoldaatje 

mailto:liw@knnv.nl
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gratis: Veldgids Dazen 
Er staan verschillende prachtige determinatie-
werken online. Neem bijvoorbeeld de Veldgids 
Dazen die op Waarneming.nl is te vinden: 
https://waarneming.nl/download/DAZEN%20nw-
europa%20TZ_AS_2019.pdf.  
Dazen zijn grote, opvallende vliegen. De vrouwtjes 
zijn berucht vanwege hun steekgedrag. Anders dan 
andere vliegen, zijn stekende dazen bijzonder 
hardnekkig. De familie van de dazen behoort tot de 
vijf families van opvallende vliegen die in ons land 
relatief goed bestudeerd zijn, de zogenaamde 
‘leuke vliegen’. 
 
De veldgids helpt ons om met behulp van deter-  
minatietabellen en schitterende foto’s de dieren  
op naam te brengen.  
 
Alleen al de fantastische foto’s maken het de moeite 
waard om hier eens uitgebreid digitaal doorheen te  
bladeren. 
  

https://waarneming.nl/download/DAZEN%20nw-europa%20TZ_AS_2019.pdf
https://waarneming.nl/download/DAZEN%20nw-europa%20TZ_AS_2019.pdf
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Iedere vogel telt! 
De Nationale Tuinvogeltelling is het 
grootste citizen science project van 
Nederland. Vogelbescherming organiseert 
de telling samen met Sovon 
Vogelonderzoek Nederland. De Nationale 
Tuinvogeltelling levert een moment-
opname van de aantallen vogels die in 
Nederlandse tuinen aanwezig zijn. Zo zien 
we hoe de vogels in onze tuinen zich 
ontwikkelen, en kunnen we ze beter helpen 
en beschermen. 
 
  

Meer informatie over de 
tuinvogeltelling en over de vogels 
die je in je tuin kunt zien, is te 
vinden op de website van de 
Vogelbescherming: 
https://www.vogelbescherming.nl/
tuinvogeltelling 

 

https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling
https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling
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Van de KNNV Uitgeverij: 
 
Handboek vogels in vlucht 
Herken vliegbeelden van zangvogels 
 
Dit is de eerste vogelgids voor de herkenning van Europese 
zangvogels in vlucht. Grensverleggend, met meer dan 1.850 
verbluffende kleurenafbeeldingen. Het boek combineert 
nauwkeurige illustraties, die de belangrijkste vorm- en 
kleurkenmerken tonen, met een reeks foto’s die voor elke soort het 
vliegbeeld laten zien. 
 
De soortbeschrijvingen zijn kort en essentiële informatie over 
vliegwijze en structuur wordt nauwkeurig weergegeven. Bovendien 
worden vluchtroepen beschreven en weergegeven in sono-
grammen. Aansprekende schrijfstijl met nieuwe kennis over 
vluchtidentificatie, waardoor het onmisbaar is voor alle vogelaars. 
 
Zeer rijk geïllustreerd met meer dan 1850 foto’s en tekeningen  205 
soorten Europese zangvogels en 32 gerelateerde soorten. Informatie 
over vluchtroepjes met een link naar de geluiden Nederlandstalige 
uitgave. 
 
Tomasz Cofta is een van de meest ervaren ornithologen in Europa en 
heeft bijna honderdduizend vogels van meer dan tweehonderd 
soorten (voornamelijk zangvogels) geringd in Europa, Azië en Afrika. 
Daarnaast is hij een veelgeprezen vogelillustrator en auteur. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Auteur(s): Tomasz Cofta 
Druk: 2021, druk 1 
Pagina's: 496 
Formaat: 16 x 23,5 cm 
Uitvoering: flexibinding met flappen 
Verschijningsjaar: 2021 
Gewicht: 1144 gram 
Prijs: €39,95 
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Activiteiten werkgroepen 
 

Paddenstoelenwerkgroep ”De Noordkop”. 
Telefonisch opgeven voor een excursie op de vrijdagavond voor 
de excursiedag tussen 18:00 en 20:00 (Mobiel 0629299052) 
Coördinator: Martijn Oud,  mnaj.oud@ziggo.nl 
 
Zaterdag 18 februari: Winterexcursie naar het Geestmerambacht. 
Oesterzwammen, Kelkzwammen,  houtzwammen en alle 
mogelijke, korstjes  en waasjes enz. die er in de winter te vinden 
zijn (inclusief de eerste voorjaarssoorten). Verzamelen om 10:30 
uur bij de  ingang van de Koedijkerkant van het Geestmerambacht 
(Vlasgat). Tel: 0629299052 
 

Strandwerkgroep 
Deelnemers die mee willen rijden kunnen zich aanmelden bij W. Kerkhof. We verzamelen daarvoor op het 
parkeerterrein aan de zuidkant van station Alkmaar-Noord. 
 
In het nieuwe jaar starten we met twee bezoeken aan stranden van Bergen en Egmond. Hopelijk brengen stormen 
of aanhoudende oostenwind leuke aanspoelsels dicht bij huis. In maart kijken we wat de recente zandsuppletie 
op het Hondsbossche strand heeft achtergelaten. Bij de excursie in april hopen we twee of drie verschillende 
strandjes op de 2e Maasvlakte te onderzoeken. 
 
8-1-2023 Bergen aan Zee, 11.00-13.00 Strandopgang bij het Zeeaquarium. 
19-2-2023 Egmond aan Zee, 12.00-14.00, parkeerplaats bij restaurant Van Speijk. 
12-3-2023 Hondsbossche strand, 14.00-16.00, parkeerplaats bij De Putten. 
23-4-2023 2e Maasvlakte, 10.00-15.00, vertrek 9.00 uur station Alkmaar Noord, zuidzijde, aanmelden verplicht. 

 
Plantenwerkgroep 
De Plantenwerkgroep is weer in winterrust. Vanaf mei volgend jaar zijn er weer plantenexcursies.  
Meer informatie bij Pieter Korstanje, tel. 072-5622278,  f2hheipie@hetnet.nl 

 
De Mossenwerkgroep 
De Mossenwerkgroep is in het winterhalfjaar actief. Er komen weer een aantal excursies. Deze worden soms kort 
van tevoren gepland en komen op de website.  
Meer informatie bij Pieter Korstanje, tel. 072-5622278,  f2hheipie@hetnet.nl 

 
De Dinsdaggroep 
Coördinator: Jannie Nijman, tel. 072 - 5615605, e-mailadres: j.nijman66@upcmail.nl 
De dinsdaggroep start in principe om 13.30 uur. Sommige excursies kosten geld, dan staat dat vermeld. Het is 
handig om een duinkaart van het PWN-gebied aan te schaffen/mee te nemen. Autobezitters die mensen mee 
willen nemen, graag even melden via de mail. 
Voor informatie over de Dinsdaggroep: mail naar Jannie Nijman, j.nijman66@upcmail.nl 
 
Januari 2023 
10/01 Bergen, start Uilenvangersweg. 
17/01 Bergen, start Breelaan bij Duinvermaak.  
24/01 Wieringen, start de Haukes, parkeren bij het haventje. 
31/01 Alkmaar, start Geestmerambacht bij het Vlasgat  
 
Februari 2023 
07/02 Bergen aan Zee, lezing door Ger Molenaar over de Engelsmanplaat.  
IVN gebouw Parnassia in het Parnassiapark aldaar. 

mailto:mnaj.oud@ziggo.nl
mailto:f2hheipie@hetnet.nl
mailto:f2hheipie@hetnet.nl
mailto:j.nijman66@upcmail.nl
mailto:j.nijman66@upcmail.nl


11 

 

14/02 Egmond-Binnen, Rinnegom, ingang Diederik aan de Heerenweg.  
21/02 Schoorl, start Bezoekerscentrum Schoorlse Duinen.  
28/02 Vogelenzang, Amsterdamse Waterleidingduinen, AWD. Lange dag, start 11.00 uur. 
Ingang Oase, Leyweg 6, 2114 BH Vogelenzang. 
 
De Woensdaggroep 
Zie de website voor actuele informatie: https://alkmaar-denhelder.knnv.nl/werkgroep/woensdaggroep/. 
Marianne Knip is de nieuwe coördinator, mknip@jxm.nl 
 
De IJsvogelwerkgroep 
De IJsvogelwerkgroep knapt broedwanden op en monitoort het gebruik ervan. Meer informatie bij Rutger 
Polder (ook voor het doorgeven van waarnemingen) 06 23181433, 1815jk232@hetnet.nl. 
 

 
 
Kopij Bladluis  
Kopij voor de volgende Bladluis kan naar Pieter Korstanje: vbs@regioalkmaar.knnv.nl 
 
 

https://alkmaar-denhelder.knnv.nl/werkgroep/woensdaggroep/
mailto:mknip@jxm.nl
mailto:1815jk232@hetnet.nl
mailto:vbs@regioalkmaar.knnv.nl

